Flodkryds på Loire ”En kongelig flod”
19/9 – 24/9 2020
Nantes – St. Nazaire - Ancenis - Bouchemaine – Angers - Loireslottene – Nantes
Loire har det hele: en speciel natur og flotte kongeslotte, skøn gastronomi og varierede
vine fra gode mousserende, som lagrer i dybe huler, over stille hvide, rosé og røde til områdets mest originale vine med stort lagringspotentiale: Coulée de Serrant og Roche aux
Moines, som vokser lidt uden for Angers. På Angers dramatiske kongeborg ser vi de fantastisk spændende, vævede billedtæpper ”Apokalypsen”.
Vi sejler i roligt tempo med MS Loire Princesse med plads til 96 passagerer. Mad og vin,
som er inkluderet i prisen, er som forventeligt i top på dette ny flagskib fra det franske
selskab CroisiEurope www.croisieurope.travel, som har specialiseret sig i sejlads på floder.
Loire Princess er inspireret af den gammeldags hjuldamper, men med moderne teknik.

Der bliver god tid til at smage på områdets vine. De valgfri ture med bus foretages med
andre passagerer fra båden.
Vi sejler om dagen og ligger stille om natten.
Vi flyver med KLM Nantes retur via Amsterdam.
Vinguide Ruth Tilgaard assisteret af engelsktalende lokalguider
Lørdag den 19. september
København - Nantes
Der er afgang kl. 11.50 med KLM KL 1128 fra Københavns lufthavn via Amsterdam med
ankomst kl. 16.20 til Nantes beliggende på begge sider af Loire 50 km fra udmundingen i
Atlanterhavet.

Transfer til MS Loire Princesse de la Loire, hvor vi bliver fulgt til vores kahytter af det
hjælpsomme personale.
Før middagen serveres, er der velkomstcocktail, hvor skibets personale præsenteres.
Til middagen serveres øl, vand og vine, som er af god kvalitet
Vi bliver liggende i Nantes for natten. I Nantes løber bifloderne Erdre og Sèvre ud i Loire.
Efter middagen er der tilbud om sejltur på Erdre, en af Frankrigs smukkeste floder.
Pris 45€ ved forudbestilling. 60€ ved bestilling ombord.
Søndag 20/9
Nantes – St. Nazaire
Tilbud om formiddagstur i Nantes til fods. Nantes er hertugernes af Bretagnes by centreret om hertugslottet fra 1466, hvor Nantesediktet blev udstedt 1598. Slottet blev bygget
af den sidste hertug af Bretagne Francois II og hans datter Anne de Bretagne, som to
gange var dronning af Frankrig.
Vi spadserer gennem Middelalderkvarteret
krogede gader frem til den imponerende
gotiske domkirke, Saint-Pierre, som blev
påbegyndt i 1400-tallet, men først fuldendt i
1866. Kirken blev bombet under 2. verdenskrig og var næsten færdigrestaureret i
1972, da en brand ødelagde taget. Jules
Verne er født i Nantes, og han har sit museum her. På en lille ø Feydeau, som nu er
inddraget i byen, ser vi flotte bygninger
opført af byens rige købmænd i 1700-tallet.
Pris 48€ ved forudbestilling. 64€ ved bestilling ombord.
Vi spiser frokost ombord, før vi letter anker og sætter kurs mod St. Nazaire, hvor vi bliver
liggende for natten. St. Nazaire er måske ikke Frankrigs smukkeste by, men den er spændende for alle, som interesserer sig for skibe, fly og 2. Verdenskrig. I 1862 sejlede det
første store transatlantiske passagerskib fra St. Nazaire med kurs mod Sydamerika.
Således opstod her en tradition for bygning af store passagerskibe. I 2003 byggede værftet
Queen Mary II, Det italienske krydstogtselskab MSC, som stormer frem, får bygget alle
deres store krydstogtskibe her, vores egen Loire Princesse er også bygget her på værftet.
Tilbud om besøg på skibsværftet og Escal'Atlantigue., som har en usædvanlig rundgang med et mix af film, genstande og ”special effects”. Museet er indrettet i den gamle
tyske U-bådsbase, som var den tyske flådes hovedkvarter i Frankrig. Det var derfor byen
blev bombet i 1942 og 1943. Herfra til skibsværftet, hvor man får indsigt i bygningen af de
kæmpe flydende paladser, som de ny high tech krydstogtskibe er.
Pris 59€ ved forudbestilling. 79€ ved bestilling ombord.
Denne udflugt ender i St. Nazaire, hvortil skibet er sejlet i løbet af eftermiddagen.
Middag efterfulgt at dans.
Mandag 21/9
St. Nazaire - Ancenis
Om formiddagen sejler vi til Ancenis. Vi spiser frokost ombord.
Tilbud om eftermiddagsudflugt ad route du Muscadet, hvor vi kommer gennem små
landsbyer, hvor alt drejer sig om vin. Vi besøger det vinproducerende Château Cassemichère (eller et naboslot), hvor vi får fortalt om Muscadet og smager de forskellige typer.
På vej tilbage til båden gør vi stop i middelalderbyen Clisson, hvor der er en stemning af
Italien. Pris 49€ ved forudbestilling. 66€ ved bestilling ombord.
Hvis man ikke tager på udflugt, kan man gå tur i Ancenis og se borgen, som byen håber
får UNESCO verdensarv status.
Middag og underholdning ombord.
Tirsdag 22/9
Ancenis – Bouchemaine - Angers
Vi letter anker og sætter kurs mod Bouchemaine, hvor vi bliver liggende for anker to
nætter. Kun 7 km. fra Bouchemaine finder vi områdets mest originale vine Savennières:

Coulée de Serrant og Roches aux Moines, som har deres helt egen personlighed og et
kolossalt lagringspotentiale. Vi når ikke at besøge distriktet, men vi smager vinene på vej
til Bouchemaine. Vi spiser frokost ombord.
Bouchemaine ligger kun 10 km. fra Angers. Tilbud om eftermiddagstur til Angers,
Plantagnet’ernes by. 46€ ved forudbestilling, 61€ ombord. Anbefales.
Den massive middelalderborg bygget af kong René i det 13. årh. er spændende, og her
hænger det helt utrolige billedevægtæppe Apokalypsen i et specielt rum. Tæppet er 144
m. langt og meget smukt og interessant. Og verdens vigtigste middelalder vægtæppe.
Vi går tur i det charmerende, gamle beboelseskvarter bag borgen.
På en lille fabrik i udkanten af Angers produceres den berømte orangelikør Cointreau. Vi
når ikke at besøge fabrikken, men vi når at smage likøren
Middag og underholdning ombord.
Onsdag 23/9
Bouchemaine – Loireslotte - Ancenis – Nantes
Dagen er sat af til at besøge nogle af de kendteste Loireslotte. Denne tur er inkluderet i
programmet. Første besøg gælder det lille renæssanceslot Azay-le-Rideau, som regnes
for områdets mest yndefulde. Det er opført på en lillebitte ø midt i floden Indre, en biflod til
Loire med vægt på at mixe franske traditioner med de
nyeste ideer fra Italien.
Herfra til Villandry, hvor vi spiser frokost, før vi besøger
Villandry slottet med de berømte haver, som er anlagt i
tre niveauer. Vi koncentrerer os om haverne og nøjes
med at se slottet udefra, for vi skal videre til Ussé – et
rigtigt eventyrslot med skydeskår, befæstede tårne og
spir. Slottet siges at have inspireret Charles Perrault til at
skrive eventyret ”Tornerose”.
Om aftenen er der gallamiddag ombord, mens vi sejler
til Nantes.
Torsdag 24/9
Nantes - København
Efter morgenmaden deponerer vi kufferterne, så vi kan hygge os i Nantes, før vi midt på
eftermiddagen kører i lufthavn, hvorfra Air France afgår kl. 18.55 via Paris med ankomst til
København kl. 23.
Pris DKK 15.750, der inkluderer fly Nantes retur, transfers til og fra skibet, delt kahyt med
bad og toilet på pont principal, fuldpension med drikkevarer til måltiderne og i baren,
smagninger ombord, skatter også havneskatter, dansk guide, dagsudflugt til Loireslottene
23/9. Indskrevet bagage mod tillæg.
Tillæg kahyt med egen balkon på pont supérieur (øverste af to dæk) DKK 1.700 pr.
person. (det er lige så charmerende at bo på det nederste dæk tæt på vandet, som på det
øverste, tæt på restauranten og baren, men man har ikke egen balkon)
Enkeltkahyt mod tillæg DKK 3.950 på pont principal. DKK 5.450 på pont supérieur
Vi tager forbehold for, at der er plads i den ønskede kahyt kategori.
Man kan om ønsket forlænge med et par dage i Nantes, som er en dejlig by.
Vi anbefaler hotel Maisons du Monde Hôtel & Suites www.maisonsdumondehotel.com

Tilmelding eller interessetilkendegivelse hurtigst muligt.
.

Ret til ændringer forbeholdes.
1/2020

TILMELDINGSKUPON til Flodkryds på Loire 19-24/9 2020
Undertegnede tilmelder sig rejsen til Flodkryds på Loire med _____ pers.
Fulde og korrekte navne. Navne skal være i overensstemmelse med passet:
Passager 1:

__________________________________________________________

Passager 2: ___________________________________________________________
Fødselsdato, pasnummer, udløbsdato og nationalitet som anført i pas:
(Bruges til indcheckningslister til hotellerne, så man slipper for at aflevere passet)

Passager 1 pasinfo:

____________________________________________________

Passager 2 pasinfo: _____________________________________________________
Adresse:

____________________________________________________________

Postnummer: _______________ By: _______________________________________
Tlf. dag: __________________Mobilnummer: _______________ e-mail: ____________
Ønsker twin dobbeltkahyt med to enkeltstående senge: _____________________
Ønsker grand lit dobbeltkahyt med én bred seng: __________________________
Ønsker kahyt på pont supérieur mod tillæg DKK 1.700 pr. pers.: ______________
Ønsker dobbeltkahyt brugt som enkeltkahyt – DSU mod tillæg DKK 3.950: _____
Ønsker dobbeltkahyt brugt som enkeltkahyt – DSU på pont supérieur mod tillæg
DKK 5.450: _____
Ønsker indskrevet kuffert 23 kg. DKK 450: _________ antal kufferter: _________
Ønsker at forlænge med to nætter i Nantes i dbl værelse: ___ twin værelse: ___
Dbl. 1 eller 2 pers 900 kr pr nat, twin 1000 kr pr nat. Morgenmad 120 kr, tax 2.25€ pr pers
pr nat.
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: _________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
Ønsker at deltage i følgende frivillige udflugter:
Sejltur på Erdre 45€: __ Nantes byvandring 48€: ___ St. Nazaire skibsværft 59€: ___
Muscadet route du vin 49€: ___ Angers byvandring 46€: ____
Vi anbefaler Muscadet og Angers. Evt. Nantes, men her kan vi gå selv.
Man kan tilmelde sig og betale på skibet, men så er prisen højere.
Depositum for rejser i Europa DKK 3.500 pr. person, som opkræves efter tilmelding.
Restbeløbet opkræves til betaling 10 -12 uger før afrejse.
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K.

